
Forex Bülten 31 Ekim 2022

Piyasa Gündemi

Son haftalarda küresel risk iştahı ve piyasalarda toparlanma çabası
gözlenmesine karşın ana risk başlıklarına bağlı olarak zaman
zaman dalgalanmaların da yaşandığı görülüyor. Agresif sıkılaşma
adımları ve resesyon korkuları ana risk başlıkları olarak
gündemdeki yerini koruyor. Bugün Euro Bölgesi’nde enflasyon ve
2022/3Ç büyüme rakamları yakından takip edilecek olup, bu hafta
Fed toplantısı ile ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam rakamları
risk iştahını şekillendirecektir. 

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler       
•    13:00 Euro Bölgesi  – Tahmini TÜFE Önem: Yüksek
•    13:00 Euro Bölgesi – 2022/3Ç GSYH Önem: Yüksek

Türkiye

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, regülasyonlar
nedeniyle finansal kesimin kredi vermesinin daha da zorlaştığına
vurgu yaparak, "Sağlıklı işleyen üreten, istihdam yaratan bir reel
kesimin arkasında bu süreci destekleyen sağlıklı işleyen bir finansal
sektöre ihtiyaç var" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,
hafta sonu verdiği söyleşide "Enflasyonu dünyadaki gibi
algılamıyoruz. Bunu insan temelli bir yaklaşımla görüyoruz.
İnsanların işini kaybetmesini istemiyoruz" diye konuştu. Diğer
yandan tahıl koridoruna ilişkin haber akışları gündemdeki yerini
korumayı sürdürüyor. Bugün açıklanacak önemli veri akışı
bulunmazken, gündeme dair gelişmeler takip edilebilir.

Euro Bölgesi

Avrupa Merkez Bankası (AMB) üst üste iki toplantıda 75'er baz
puanlık faiz artışı kararı alırken, bankanın şahin yöneticilerinden
Klaas Knot'a göre bir sonraki toplantıda da 75 baz puanlık artış
masada. Klaas Knot bir açıklamasında, AMB'nin bir sonraki
hamlesinin 50 ile 75 baz puan arasında bir artış olabileceğini
söyledi. Öte yandan AMB Başkanı Christine Lagarde da enflasyonla
mücadeleye vurgu yapmaya devam ediyor. Lagarde katıldığı bir
canlı yayında, enflasyonla mücadelenin kendilerinin sorumluluğu,
görevi ve düsturu olduğunu belirtti. Lagarde, bu nedenle faizi
yükselttiklerini belirtirken, bankanın orta vadeli enflasyon hedefinin
de yüzde 2 olduğunu hatırlattı. Bugün, Avrupa tarafından gelecek
olan enflasyon verileri birincil veri olarak takip edilebilir.

ABD

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, Eylül'de yüzde 0,6 ile piyasa
beklentilerinin üzerinde artış kaydederken, kişisel gelirler ise bir
önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Gıda ve enerji kalemlerinin
hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat
endeksindeki aylık değişim, piyasa beklentileriyle paralel seyir
izlerken, yıllık bazda beklentilerin altında seyretti. Öte yandan,
küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklanırken, kurumlardan
sıkılaşma patikasına yönelik analiz ve tahminler gelmeye devam
ediyor. Goldman Sachs, Fed'in politika faizini Mart ayında yüzde
4,75-5 aralığına çıkaracağını öngördü. Ekonomistler son analizle
birlikte daha önce yapmış oldukları zirve tahminini 25 baz puan
yukarı çekmiş oldu.

Piyasa Verileri

Pariteler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

USDTRY 18.6166 0.21 0.06 38.90
EURTRY 18.5123 -0.03 0.76 22.55
EURUSD 0.9944 -0.21 0.70 -12.59
GBPUSD 1.1588 -0.21 2.74 -14.37
USDJPY 147.99 0.23 -0.69 28.57

Sepetler Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

½ $ + ½ € 18.5388 -9.00 2.50 424.88
Dolar Endeksi 110.9390 27.10 -87.40 1,526.90
REK 54.5100 - - 677.00

Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

S&P 500 Yakın Vade 3,898.75 -0.32 2.35 -18.07
DAX Yakın Vade 13,291.00 0.22 2.52 -16.18
Dow Jones Yakın
Vade 32,835.00 -0.19 4.09 -9.36

Emtialar Son Günlük Değ.
(%)

Haftalık Değ.
(%)

Yılbaşı Değ.
(%)

Ons Altın 1,641.32 -0.21 -0.53 -10.29
Gram Altın 982.40 -0.11 -0.44 25.74
WTI 86.32 -1.69 1.97 14.29
BRENT 92.46 -1.64 0.86 18.89
Bakır 3.45 -0.13 0.23 -22.25

Tahviller Son Günlük Değ.
bp

Haftalık Değ.
bp

Yılbaşı Değ.
bp

Türkiye 2 Yıllık 15.2000 -16.00 38.00 -750.00
Türkiye 10 Yıllık 12.0300 0.00 81.00 -1,229.00
ABD 10 Yıllık 4.0330 1.90 -21.30 251.90
ABD 2 Yıllık 4.4580 4.60 -3.80 372.80
Almanya 10 Yıllık 2.1090 0.90 -22.60 228.60
Almanya 2 Yıllık 1.9440 1.00 -6.20 257.20

Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.

(%)
Haftalık Değ.

(%)
Yılbaşı Değ.

(%)
USDZAR 18.2244 -0.82 -0.97 14.24
USDIDR 15,603.15 0.30 0.03 9.56
USDTRY 18.6166 0.21 0.06 38.90
USDRUB 61.6750 0.24 -0.52 -17.64
USDBRL 5.2968 -0.03 -0.12 -4.93
USDCNY 7.2846 0.44 0.30 14.61
USDMXN 19.8437 0.24 -0.45 -3.31
USDCZK 24.6800 0.32 -0.44 12.79
USDHUF 414.9250 0.37 -1.06 27.78
USDPLN 4.7568 0.50 -1.88 17.90
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Euro/Dolar

Euro Bölgesi’nde yatırımcı ve tüketici sektörlerinin öngörülerini
ölçen güven endeksleri ekim ayında düşmeye devam etti.
Almanya’da yüksek enflasyon ve enerji arz sorunlarına rağmen
üçüncü çeyrekte %0,3 büyüme kaydedilirken, enflasyon ekim
ayında %10,4 açıklanarak rekor kırmaya devam etti. ECB Yönetim
Konseyi Üyesi G. Simkus Euro Bölgesi’nde resesyon tehlikesine
rağmen yılın son toplantısında da büyük montanlı faiz artışlarının
sürmesi gerektiğini söyledi. ABD'de eylül ayında kişisel gelirler
%0,4 artarken, kişisel tüketim harcamaları %0,6 artarak piyasa
beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti. Ülkede tüketici güveni
ekimde yukarı yönlü revize edilerek 59,9 seviyesinde açıklandı.
Paritede 1,0000 - 1,0034 - 1,0071 direnç, 0,9928 - 0,9891 - 0,9857
izlenen destek seviyeleridir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   0.9928

  0.9887  

 0.9837   

0.9787    

 0.9745   

  0.9704  

   0.9654

GBP/USD

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Mısır'ın Şarm-El Şeyh kentinde 6-
18 Kasım'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 27. Taraflar
Konferansı'na (COP27) katılmayacak. Sunak'ın, hükümetin yeni
vergi ve kamu harcamalarına ilişkin düzenlemelerini içeren mali
plan hazırlıkları dahil diğer iç mevzulara ilişkin acil yükümlülükler
nedeniyle Mısır'a gitmeyeceği açıklandı. İngiltere'nin konferansta,
Başbakan Sunak'ın yeni kabinesinde yer vermediği COP26 Başkanı
Alok Sharma ve diğer bakanlar tarafından temsil edileceği bildirildi.
Parite için 1,1657 - 1,1700 - 1,1776 seviyeleri direnç, 1,1537 -
1,1460 - 1,1417 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1.1491

  1.1414  

 1.1326   

1.1239    

 1.1162   

  1.1084  

   1.0997
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USD/TRY

Geçen hafta açıklanan verilerin ve haber akışlarının fiyatlamalar
üzerindeki etkisi çok sınırlı kalırken, kurda yatay seyirlerin etkili
olduğu görüldü. Yurt içerisinde TCMB, yıl sonu için enflasyon
tahminini %65,2 seviyesine çıkarırken, ABD’de ise çekirdek kişisel
tüketim harcamaları Eylül’de aylık %0,3 ve yıllık %6,2 artış ile güçlü
kalmaya devam etti. Bu hafta genelinde kritik önemde veriler
izlenecek. Yurt içerisinde enflasyon verileri, ABD’de ise Fed’in faiz
kararı ile birlikte istihdam ve PMI verileri öne çıkacak. Bugün
özelinde ise ABD’de Dallas Fed imalat aktivite endeksi takip
edilecek. Verinin fiyatlamaya etkisi sınırlı kalabilir. Haftaya yatay
seyirlerde başlayan Dolar/TL’de, bu sabah saat 08:30 itibariyle
18,61’li seviyelerden işlemler geçiyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.7052

  18.6606  

 18.6279   

18.5953    

 18.5506   

  18.5060  

   18.4733

EUR/TRY

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya üçüncü çeyrekte yüksek
enflasyon ve enerji arz sorunlarına rağmen daralma beklentilerinin
aksine %0,3 büyüme kaydetti. Ülkede enflasyon ekim ayında %10,4
seviyesine çıkarak rekor kırmaya devam etti. Hazine ve Maliye
Bakanı Nureddin Nebati, hafta sonu verdiği röportajda enflasyonu
dünyadaki gibi yorumlanıp algılanmadığını ifade etti. Diğer yandan
Milli Savunma Bakanlığı, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından
çekilmesiyle ilgili bir açıklama yaparken, konuya ilişkin haber
akışları ön planda olacak. Bugün yurtiçinde açıklanacak önemli veri
akışı bulunmuyor. Bugün Euro Bölgesi’nde açıklanacak enflasyon
rakamı günün majör başlığı olarak izleniyor. Euro/TL kuru bu sabah
08:30 saatlerinde 18,51’li seviyelerden fiyatlanıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   18.5099

  18.4154  

 18.3078   

18.2003    

 18.1058   

  18.0112  

   17.9037
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XAU/USD

Küresel piyasalarda, risk iştahı zayıf seyrediyor. Dolar endeksi bu
sabah 110,80 puan çevresinde bulunuyor. Bu hafta piyasalar
açısından hareketli bir hafta olabilir. 2 Kasım Çarşamba günü Fed'in
faiz kararı takip edilecek. 75 baz puanlık faiz artışı bekleyen
piyasalar, Fed Başkanı Powell'ın konuşmasına odaklanmış
durumda. Fed'den çıkacak söylemler, çarşamba günü oynaklığa yol
açacaktır. Cuma günü ise ABD'de tarım dışı istihdam günü olarak
görülüyor. Fed toplantısı sonrası ABD'de açıklanacak istihdam
verisi, piyasaların gündeminde olacaktır. Bu hafta, Fed'in faiz kararı
ve ABD'de istihdam verileri, ons altının seyri açısından da takip
edilecektir. Bugün için ABD'de ikincil düzey veriler açıklanacak. Ons
altın için 1633 - 1621 - 1604 destekler, 1662 - 1679 - 1691 direnç
noktaları.

Günlük Pivot Seviyeleri
   1,664.87

  1,655.26  

 1,641.75   

1,628.23    

 1,618.63   

  1,609.02  

   1,595.51

DAX Yakın Vade

Almanya hisse senedi piyasalarında Cuma günü telekomünikasyon,
gıda ve kimyasal sektörlerinde yükselişler yaşanırken, perakende,
inşaat ve lojistik sektörlerinde düşüşler izlendi. DAX endeksi 0,24%
ve TecDAX endeksi 0,13% yükselirken, MDAX endeksi 1,21%
değer kaybetti. Öte yandan Almanya Federal İstatistik Ofisi
(Destatis), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin GSYİH verilerini açıkladı.
Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış
GSYİH, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla
yüzde 0,3 artış gösterdi. Endeks için 13,466 - 13,571 -
13,771 seviyeleri direnç, 13,161 - 12,961 - 12,856 seviyeleri destek
olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   13,364.67

  13,203.33  

 13,083.67   

12,964.00    

 12,802.67   

  12,641.33  

   12,521.67
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Dow Jones Yakın Vade

1-2 Kasım’da FOMC toplantısı gerçekleşecek, bu bağlamda
çıkacak faiz artırım kararı endekslerde volatilite artışına sebep
olabilir. Dow Jones Industrial haftanın son işlem gününde seansı
%2,59 yükselişle 32,861 seviyesinden kapattı. Endekste Teknoloji,
Telekomünikasyon ve Kamu Hizmetleri sektörlerindeki hisselerin
alımlarıyla yükseliş izlendi. Bu sabah itibariyle DJI 30 Aralık vadeli
kontratı 32,844 seviyesinde yatay hareket ediyor. Teknik açıdan
33,364 – 33,739 – 34,480 seviyeleri direnç, 32,249 – 31,508 –
31,133 seviyeleri ise destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   32,534.00

  32,087.00  

 31,816.00   

31,545.00    

 31,098.00   

  30,651.00  

   30,380.00

S&P 500 Yakın Vade

S&P 500 haftanın son işlem gününde seansı %2,46 yükselişle
3,901 seviyesinden kapattı. Endekste Teknoloji, Telekomünikasyon
ve Kamu Hizmetleri sektörlerindeki hisselerin alımlarıyla yükseliş
izlendi. Bu sabah itibariyle S&P 500 Aralık vadeli kontratı 3,900
seviyesinde ve yatay görünümü takip ediliyor. Teknik açıdan 3,972 –
4,022– 4,120 seviyeleri direnç, 3,825 – 3,727 – 3,677 pivot bölgeleri
ise destek olarak izlenebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   3,942.75

  3,858.00  

 3,811.00   

3,764.00    

 3,679.25   

  3,594.50  

   3,547.50
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Brent Petrol

Petrol fiyatları yeni güne satıcılı başladı. Çin'de açıklanan ve
beklentilerin altında kalan imalat PMI verisi, kovid rakamlarında
yaşanan artış, piyasaları tedirgin ediyor. Bu hafta küresel piyasalar
açısından hareketli bir hafta çünkü Fed toplantısı olacak. Merkez
bankalarına dair faiz artış beklentilerinin de olması, petrol açısından
baskıya yol açıyor. Bu başlıklar, bu sabah petrol fiyatları üzerinde
etkili olduğu için satıcılı seyirler görülüyor. 31 Ekim - 03 Kasım Abu
Dabi'de Enerji Konferansı düzenlenecek. Konferanstan çıkacak
söylemler izlenebilir. Brent petrol için 95,02 - 95,89 - 96,89 direnç
noktaları olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerin devamı durumunda
91,71 - 90,74 - 89,75 destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

Günlük Pivot Seviyeleri
   95.39

  94.23  

 92.71   

91.20    

 90.03   

  88.87  

   87.35

USD/JPY

Japonya'nın sanayi üretimi, üç aylık artışın ardından Eylül ayında
düştü. Sanayi bakanlığından Pazartesi günü yapılan açıklamaya
göre, sanayi üretim Ağustos ayına göre yüzde 1.6 oranında
daralma gösterdi ve art arda üç aylık artışın ardından negatife
döndü. Ekonomistler yüzde 0.8 düşüş bekliyorlardı. Otomobil
üreticilerinin üretimindeki düşüş, genel rakamları yüzde 1,85
oranında oldu ve düşüşün çoğunu oluşturdu. Yine de, üçüncü
çeyrekte üretim, Japonya'nın pandemi sonrası toparlanmaya devam
etmesi için olumlu bir işaret olarak, çıktının yüzde 5,9 arttığı
görüldü. Parite için 148,23 - 148,98 - 150,10 seviyeleri direnç,
146,35 - 145,23 - 144,48 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Günlük Pivot Seviyeleri
   151.17

  150.73  

 150.44   

150.15    

 149.71   

  149.27  

   148.98
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Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi

Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks

Adres : Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Ofis Park Maltepe No:21/4 Kat:10-11-12 Maltepe/İstanbul/Türkiye

Tel :(0216) 453 0120

E-Posta : gedikforex@gedik.com

 

* Gedik Yatırım Foreks Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.

YASAL UYARI

"Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar
ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler,
herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun
sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber
verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve
kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir."
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